ΣΦΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟΝ ΑΡΙΘΜΟ ΜΗΤΡΩΟΥ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ MYSCHOOL

1.

Όπσο ζπκάζηε, κεηά ηελ έλαξμε ιεηηνπξγίαο ηνπ MYSCHOOL (14/11/2013) θαη θαηά ηε
κεηάβαζε ζην ζρνιηθό έηνο 2014 – 2015, πξνέθπςε έλα εξώηεκα ζρεηηθά κε ηνλ αξηζκό κεηξώνπ
πνπ ζα έπξεπε λα ιάβεη ν καζεηήο ηόζν ζην ζύζηεκα όζν θαη ζην βηβιίν κεηξώνπ ηνπ
λεπηαγσγείνπ. Η αξρηθή νδεγία ηνπ MYSCHOOL έιεγε όηη νη καζεηέο ησλ λεπηαγσγείσλ ζα πξέπεη
σο λήπηα λα δηαηεξήζνπλ ηνλ αξηζκό κεηξώνπ πνπ είραλ σο πξνλήπηα (ό,ηη γίλεηαη δειαδή θαη ζηα
δεκνηηθά ζρνιεία, όπνπ ην παηδί θξαηά ηνλ ίδην αξηζκό κεηξώνπ θαη ζηα έμη ρξόληα ηεο θνίηεζήο
ηνπ).
Η νδεγία απηή πξνθάιεζε κηα κηθξή αλαζηάησζε, επεηδή εξρόηαλ ζε αληίζεζε κε ηελ πξαθηηθή πνπ
ίζρπε σο ηόηε ζηα λεπηαγσγεία, ζύκθσλα κε ηελ νπνία ε αξίζκεζε ζην βηβιίν κεηξώνπ μεθηλνύζε
θάζε ρξόλν από ηνλ αξηζκό 1.
Σηε ζπλέρεηα, ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά θαη ιίγν πξηλ μεθηλήζνπλ ηα καζήκαηα, ππήξμε κηα
δηνξζσηηθή νδεγία – πξόηαζε από ην MYSCHOOL (δείηε παξαθάησ) αιιά επεηδή ηα πξάγκαηα
είραλ κπεη ζε κηα ζεηξά θαη ηα πεξηζζόηεξα λεπηαγσγεία είραλ πξνρσξήζεη ζηελ θαηαρώξηζε
ζηνηρείσλ, δελ θξίζεθε ζθόπηκν λα ζηαιεί αληίζηνηρε νδεγία από ηε Δηεύζπλζε.
Έηζη ινηπόλ: Από ηελ επόκελε ζρνιηθή ρξνληά (2016 – 2017), ζε ό,ηη αθνξά ηελ θαηαρώξηζε ησλ
καζεηώλ ηόζν ζην βηβιίν κεηξώνπ όζν θαη ζην MYSCHOOL, ζα εθαξκνζηεί ν λένο ηξόπνο: Η
απίθμηζη ζηο βιβλίο μηηπώος θα ξεκινήζει, όπωρ ππο εποσήρ MYSCHOOL, από ηον απιθμό 1
και ζηο πεδίο «Βιβλίο μηηπώος» θα πεπαζηεί ο απιθμόρ 2016.

1

Όζνλ αθνξά ηε ζεηξά εγγξαθήο ησλ καζεηώλ ζην βηβιίν κεηξώνπ, ζα ηζρύζεη ό,ηη πξνβιέπεηαη ζην
ΠΔ 200 / 1998.

2.

Με ηελ έλαξμε ηεο λέαο ζρνιηθήο ρξνληάο, είναι απαπαίηηηο ηα παιδιά να πεπαζηούν ζηο
ζύζηημα όζο ηο δςναηόν πιο ζύνηομα, ώζηε ην ππνπξγείν λα έρεη ηε δπλαηόηεηα λα αληιήζεη
ζηνηρεία γηα ην καζεηηθό δπλακηθό. Κάπνηεο κνλάδεο θαζπζηεξνύλ (ιόγσ π.ρ. επηθείκελεο
θιήξσζεο) ηελ εγγξαθή ησλ παηδηώλ ζην MYSCHOOL, επεηδή δελ έρνπλ ζαθή εηθόλα γηα ηε ζεηξά
ησλ καζεηώλ ζην βηβιίν κεηξώνπ θαη, θαηά ζπλέπεηα, γηα ηνλ αξηζκό πνπ ζα έρεη ν θάζε καζεηήο.
Η ιύζε είλαη απιή: Πεξάζηε ζην ζύζηεκα ηα παηδηά πνπ είλαη βέβαην όηη ζα θνηηήζνπλ ζηε κνλάδα
ζαο, δίλνληάο ηνπο έλαλ πποζωπινό αξηζκό κεηξώνπ π.ρ. 201, 202, 203 θ.ν.θ. Όηαλ πιένλ ζα έρεηε
θαζνξίζεη ηελ νξηζηηθή ζεηξά εγγξαθήο ησλ καζεηώλ ζην βηβιίν κεηξώνπ, ζα θαηαρσξίζεηε ηνλ
ζσζηό αξηζκό κεηξώνπ ζηελ θαξηέια θάζε καζεηή.

3.

Σρεηηθά κε ηα πξνλήπηα πνπ θνίηεζαλ θέηνο ζε λεπηαγσγεία εθηόο πεξηνρήο, ελώ θαηά ην
επόκελν ζρνιηθό έηνο (2016 – 2017) ζα θνηηήζνπλ ζην λεπηαγσγείν ηεο πεξηνρήο ηνπο,
δηεπθξηλίδεηαη όηη:
Τα παηδηά απηά ζα γξαθηνύλ ζην λέν ηνπο λεπηαγσγείν θαη ζα ππνινγηζηνύλ ζηε δύλακή ηνπ θαηά
ηε δήισζε ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνύλ ην λέν ζρνιηθό έηνο. Σε ό,ηη αθνξά ην MYSCHOOL, ΔΕ ζα
εηζαρζνύλ ζην δπλακηθό ηεο κνλάδαο κε «Νέα εγγξαθή» (αθνύ ήδε είλαη γξακκέλα ζην ζύζηεκα)
αιιά ζα πεξάζνπλ από ηε κηα ζρνιηθή κνλάδα ζηελ άιιε κέζσ αηηήκαηνο κεηεγγξαθήο, ην νπνίν
ζα ππνβάιεη ην πξνεγνύκελν λεπηαγσγείν πξνο ην λέν.

Όζα διαβάζαηε ζηιρ παπαγπάθοςρ 2 και 3 δε θα γίνοςν ηώπα, αλλά όηαν ανοίξει η νέα
ζσολική σπονιά ζηο MYSCHOOL (ενδεσομένωρ ζηιρ απσέρ Ιοςλίος), οπόηε και θα ζηαλεί
ενημεπωηικό μήνςμα από ηην ομάδα ςποζηήπιξηρ. Μέσπι ηόηε δεν κάνεηε καμία ενέπγεια
ζηο ζύζηημα (εγγπαθή, μεηεγγπαθή κλπ).
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